
 

10 februari 2011 

Vragen van VOS/ABB en antwoorden van het ministerie van OCW over de 
mogelijkheid om ontslagvergoedingen terug te vorderen. 
 
1. Op welke datum is bovenvermelde brief verzonden aan de VO raad?  
 
Op 6 december 2010 
 
2. Geldt de brief ook voor het PO (MBO, HBO)?   
 
De brief is gericht aan de VO-Raad. Voor het primair onderwijs geldt de inhoud van 
brief ook. Dit onderwerp is op de agenda geplaatst van het reguliere overleg met de 
PO-Raad. 
 
3. Is de informatie vermeld in genoemde brief ook op andere wijze 
verspreid/bekendgemaakt aan het brede onderwijsveld/adviseurs en zo ja, wanneer, 
aan wie en op welke wijze? 
 
De brief is door de Inspectie van het Onderwijs gemaild aan de organisaties van de 
instellingsaccountants. 
 
Achterliggende vraag is: was het mogelijk voor scholen om te anticiperen/rekening te 
houden met het risico van terugvordering van bekostiging? 
 
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de brief geen wijziging van beleid inhoudt. 
De WVO schrijft voor dat de bekostiging besteed dient te worden ten behoeve van de 
school. De WVO bepaalt verder dat de personele bekostiging wordt verstrekt voor 
het leiden en beheren van een school, het geven van onderwijs en voor de overige 
werkzaamheden voortvloeiende uit het geven van onderwijs, alsmede voor de 
ondersteuning van het onderwijs. Dat houdt in dat de bekostiging bestemd is voor 
werkzaamheden die worden verricht en dus niet voor ontslagvergoedingen. Indien de 
bekostiging wel wordt besteed aan zulke vergoedingen, is er sprake van 
onrechtmatig bestede bekostiging en reden voor terugvordering. De minister heeft 
besloten om via de VO-Raad en de instellingsaccountants bekend te maken dat 
dergelijke vergoedingen niet voor bekostiging in aanmerking komen. 
 
4. Hoe wordt bepaald wanneer er sprake is van onrechtmatige besteding van de 
bekostiging?  Anders geformuleerd: is elke ontslagvergoeding uit de rijksbekostiging 
die een onderwijsinstelling toekent een onrechtmatige besteding? Ook als de kosten 
van een lange en kostbare (heilloze) procedure, verbetertraject daartegen zijn 
afgezet?  
 
Ja, dit vloeit voort uit de WVO. 
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5. Wordt met een rechterlijke uitspraak (volgens de brief een basisvoorwaarde om 
niet tot terugvordering over te gaan) ook een beschikking na een geregelde 
ontbinding bedoeld?  
 
Met een rechterlijke uitspraak wordt bedoeld een uitspraak van een rechter waardoor 
een bevoegd gezag gedwongen wordt over te gaan tot het betalen een 
ontslagvergoeding. En dat mede afhankelijk van de omstandigheden van het geval. 
 
Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot het openbaar onderwijs dat in geval van een regeling 
niet om een rechterlijke beschikking (en toekenning van een vergoeding) kan 
verzoeken? 
 
<Geen antwoord> 
 
6. Rechtvaardigt een rechterlijke uitspraak (een uitspraak van de bestuursrechter, 
een vonnis van de rechtbank, een beschikking al dan niet  op tegenspraak) waarin 
een vergoeding wordt uitgesproken te allen tijde dat de bekostiging niet wordt 
teruggevorderd? Op welke wijze is daarbij rekening gehouden met de verschillende 
rechtsgangen voor het openbaar en het bijzonder onderwijs?   
 
Ingevolge de WVO kan bekostiging niet besteed worden aan ontslagvergoedingen. 
In het geval een bestuur door een rechterlijke uitspraak gedwongen is om een 
dergelijke vergoeding aan een (ex-)personeelslid te betalen, is de minister bereid te 
bezien of de omstandigheden van het geval van dien aard zijn dat er grond is om af 
te zien van terugvordering van het bedrag dat gemoeid is met de onrechtmatig 
bestede bekostiging. Daarbij kan rekening worden gehouden met de financiële 
situatie van het bestuur. In dit verband maakt het geen verschil of de uitspraak is 
gedaan door de civiele rechter in het bijzonder onderwijs of de ambtenarenrechter 
(rechtbank) in het openbaar onderwijs. Hierbij teken ik aan dat zowel het (civiele) 
arbeidsrecht als het ambtenarenrecht ruim voldoende mogelijkheden biedt om 
ontslag te verlenen zonder ontslagvergoeding. 
 
7. Welke kosten vallen onder 'kosten gemaakt om een nieuwe passende functie te 
(laten) vinden'. Meer specifiek, valt daar ook onder, doorbetaling van salaris en 
vrijstelling van werkzaamheden vanwege een disfunctioneren (naar het oordeel van 
de werkgever)?  
 
Zie het antwoord op vraag 3 m.b.t. de WVO en de besteding van de bekostiging. 
 
8. Wat wordt verstaan onder 'redelijke grenzen' daar waar u stelt dat de kosten voor 
het vinden van een nieuwe passende functie niet worden teruggevorderd indien die 
binnen redelijke grenzen blijven? 
 
Dit wordt van geval tot geval beoordeeld. 
 
 


